M u z e u m K a r lo v y V a ry, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e
K a r l o v a r s ké h o k r a j e
P o d Je l e n í m s ko ke m 3 9 3 / 3 0 , 3 6 0 0 1 K a r l o v y V a r y

Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček VI / 2017
Muzeum Karlovy Vary
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená
ke 150. výročí existence muzea přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj
lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu
životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro
představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a
neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován
dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy,
může si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat
odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
Vstup 100 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz
do 30. 6. 2017 výstava: Jak se dělá muzeum
Výstava dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové stálé expozice.
2. 6. 2017 pro celou rodinu: Dětský den
Pro malé i velké zájemce je připravena řada akcí. Mohou si vyzkoušet rýžování kočičího zlata,
rozdělání ohně pomocí luku, práci s pravěkými nástroji i rukodělné aktivity, jako např.
navlékání korálků či paličkování.
Od 15 hodin zahraje Divadlo Letadlo dětem pohádku „Do vesmíru“.
Po celou dobu Dětského dne je rovněž přístupná nová stálá expozice.
Začátek ve 14 hodin, konec v 18 hodin. Vstup volný.
3. 6. - 24. 6. 2017 Komentované prohlídky
Vybranými částmi nové expozice provedou zájemce odborní pracovníci muzea.
Komentované prohlídky se konají v těchto termínech:
3. 6. - Příroda regionu (Jan Matějů)
11. 6. – Archeologie a raná historie regionu (Jan Tajer)
17. 6. – Historie regionu (Jan Nedvěd)
24. 6. – Historie města Karlovy Vary (Lukáš Svoboda)
Všechny prohlídky začínají v 16 hodin.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
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10. 6. 2017 Muzejní noc
Součástí akce budou především komentované prohlídky jednotlivých expozičních místnosti,
které povedou muzejní kurátoři. V celé expozici bude připraven soutěžní kvíz pro dospělé i
děti, jehož vyhodnocením bude muzejní noc zakončena.
Účastníci muzejní noci si budou moci také vyrazit pečeť jáchymovským pečetidlem a napsat
text psacím brkem z kalamáře. Muzejní noc bude doprovázet hudba stejně jako v minulých
letech.
Začátek v 17, konec ve 20 hodin.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných
hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a
mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a
hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje,
nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při
jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového
lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava
rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.
Vstup 80 Kč, děti a senioři 50 Kč, pro školy 30 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 9-12, 13-17 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Žlutice
Stálá expozice: Dějiny Žluticka a hrdelní právo v minulosti - dějiny města a okolí
dokumentované archeologickými nálezy, listinami a renesančním Žlutickým kancionálem.
Velkoplošný model bitvy na vrchu Vladaři. Původní věznice s hrdelním právem útrpným.
Historické sklepení muzea a lapidárium.
Vstup 30 Kč, děti 15 Kč.
Adresa: Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, tel. 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno květen – září st-ne 9-12, 13-17 hodin, www.kvmuz.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských
lázní.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16
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